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تحلیلی بر وضعیت کاری و معیشتی کاریکاتوریستهای ایران

زوالکارتونیسم!

آفت�اب یزد – یوس�ف خاکیان -1 :روز گذش��ته ج��واد علیزاده
کارتونیست و کاریکاتوریست باس��ابقه کشورمان در گفتگویی بیان
کرد« :شاید به بعضی کاریکاتوریستها آنطور که باید احترام گذاشته
نمیش��ود و قدرشان را نمیدانند و خب در نهایت این هنرمندان از
این حوزه عقبنش��ینی میکنند .اما برخی به دلیل اینکه وابسته به
این کار ش��دهاند ،به قول معروف تا آخرین قطره خونشان این کار را
ادامه میدهند .اینکه هنرمندانی مثل آقای یکه زارع و امثال ایشان
در کش��ور ما وجود دارند که بس��یار کار کردهاند اما ش��ناخته شده
نیس��تند ،نش��ان میدهد که در جامعه ما بستر الزم برای شکوفایی
یک کاریکاتوریست و شناخته شدنش آنطور که باید فراهم نیست».
 -2ای��رج یکهزارع را میشناس��ید؟ کاریکاتوریس��ت پیشکس��وت
س��رزمینمان که چند روز قبل در س��ن  80سالگی به دلیل ابتال به
ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کش��ید.
این هنرمند باس��ابقه و کاربلد حوزه کارتون و کاریکاتور در سالهای
اخیر اصال شرایط خوبی نداشت و عالوه بر اینکه به بیماری دیابت هم
مبتال شده بود تا حدودی بینایی چشمانش را نیز از دست داده بود و
متاسفانه به کووید  19هم مبتال شد و نتوانست تاب بیاورد و از دنیا
رفت .درگذش��ت یکه زارع اما برای همیشه در تاریخ کاریکاتور ایران
ثبت شد چرا که این هنر مهجور یکی از بهترین افراد خود را از دست
داد و حاال دیگر یکه زارعی نیست که بتواند کاریکاتورهای مفهومی
و نیش داری را بکشد و آن را در اختیار مخاطبان قرار دهد ،اما هنر
کاریکاتور همچنان باقی میماند هرچند که دیگر مانند گذش��ته آن
نیرو و جوانی و البته مورد توجه جامعه بودن را در درون خود ندارد.
ام��ا اینکه چرا هنر مهم و تاثیرگذار کاریکاتور دیگر در جامعه هنری
در میان مطبوعات و رس��انهها آن اهمیت گذشته را ندارد و به قولی
به حاش��یه رانده شده ،خودش ماجرایی س��ت که بیش از آنچه غم
انگیز باشد قابل تامل است .قابل تامل از این جهت که چرا ما مردم
و مس��ئوالن با اینکه میبینیم این هنر در شرایط خوبی قرار ندارد،
اما کاری انجام نمیدهیم و دست روی دست گذاشتهایم و فقط نگاه
میکنیم ،همین.
 -3گذش��تههای دور را به خاطر بیاورید ،همان زمانها که مجلههای
تخصصی کاریکاتوری مانن��د طنز و کاریکاتور ،فکاهیون ،خورجین،
گل آقا و ...منتش��ر میش��دند و مردم هم از آنها استقبال میکردند
و خیلیها همین مجلهها را آرش��یو میکردند تا بعدها با دیدن آنها
خاطرات خنده دار نوستالژیکش��ان زنده ش��ود .از آن زمانها سالهای
زیادی میگذرد ،س��الهایی که در پس گذر روزهای هر کدام از آنها
اتفاق��ات مختلفی رخ داد ،اتفاقات تلخ و ش��یرینی که منصفانه اگر
بنگریم میتوانس��تند و برخی هایشان حتی توانستند به سوژههای
بکری برای کشیدن کاریکاتور توسط کارتونیستهای قدیمی تبدیل
شود و در مجلهها و نشریههایی که نامشان پیشتر مطرح شد به چاپ
برس��ند ،اما در پس همین سالهایی که گذش��ت و این کاریکاتورها
منتش��ر میشدند ،کسی متوجه نش��د که آرام آرام بساط کاریکاتور
کش��یدن و نقاشیهای کمیک نیش دار و مفهومی را منتشر کردن،
دارد برچیده میشود ،البته قرار نبود که همه چیز در حوزه کاریکاتور
و کارتون کشیدن در مطبوعات تعطیل شود اما کم شدن و تعطیل
ش��دن هر کدام از مجلههای قدیمی کاریکاتور نش��انگر این بود که
اتفاقات خوبی در حوزه هنر کاریکاتور و کارتون نمیافتد.

 -4القصه س��الها گذش��ت و هم هنرمندان حوزه کاریکاتور دیگر به
ای��ن هنر به عنوان ی��ک ناندانی نگاه نکردند و هم ش��رایط فعالیت
کاریکاتوریستها کم و کم و کمتر شد .دیگر کاریکاتوریستها حتی
اگر میخواس��تند فعالیت گس��تردهای در این حوزه انجام دهند هم
نمیتوانستند ،چرا که امکانش فراهم نبود .یکی از دالیلش این بود که
مجلههای تخصصی که در زمینه کاریکاتور فعالیت میکردند کم شده
بودند و این یعنی اگر کارتونیستها بهترین طرحها را هم میکشیدند
باید خودش��ان از آنها استفاده میکردند .همه این هنرمندان هم که
به اندازه اس��تادی مانند کامبیز درمبخش شناخته شده نبودند که
بتوانند کاریکاتورهای خود را به واسطه شهرتی که داشتند به جامعه
نشان دهند .حال در نظر بگیرید یک کارتونیست که تصمیم دارد با
اتکا به هن��ر کاریکاتور ،خرج و مخارج زندگی خودش را تامین کند
با چنین وضعیتی روبرو میش��ود ،پر واضح است که او خیلی زود به
این نتیجه میرس��د که باید برای خودش یک کار دیگر دس��ت و پا
کند و به قول معروف به وسیله آب باریکهای که از آن شغل نصیبش
میشود امورات زندگیاش را بگذراند ،این یعنی او در مییابد که هنر
(خصوص��ا از نوع کارتونی اش) برای او نان و آب نمیش��ود .اما فقط
این نبود ،زمان که گذشت مخاطبانی که به کاریکاتور عالقه داشتند
و همانطور که بیان کردیم بعضی هایشان مجالت کاریکاتور را آرشیو
میکردند رفته رفت��ه دریافتند که دیگر مجلهای نمانده که خوراک
کاریکات��وری آنها را تامین کند ،این موضوع در ابتدا زیاد احس��اس
نمیشد اما چند س��الی که گذشت خیلی از عالقمندان به این هنر
دریافتند که آرشیوش��ان سالهاست که مجله جدیدی به خود ندیده
است .فکر میکنید در چنین حالتی چه اتفاقی رخ داد؟ رفته رفته از
تعداد عالقمندان به این هنر کاس��ته میشد و آنها دیگر حتی سراغ
مجلههای کاریکاتور را از دکههای روزنامه فروشی نمیگرفتند چون
میدانس��تند مجله یا مجله جدیدی منتشر نشده و یا اگر هم شده
کیفیت آثار قدیمی را ندارد .باز انگار باید بگوییم که تازه همهاش هم
این نبود ،مسائل دیگری هم وجود داشتند که دست به دست مسائل
اش��اره ش��ده داده بودند تا جامعه در حین گذر از دوران س��نتی به
دوران تقریبا مدرن کم کم هنر کاریکاتور و هنرمندان این حوزه را به
فراموشی بپسارد ،یکی از این مسائل عدم تحمل مسئوالن در رابطه
ب��ا کاریکاتورهایی بود که عملکرد آنان را مورد خطاب قرار میداد و
از آنها میپرس��ید« :چرا شرایط باید اینگونه باشد؟» وقتی شخصی
(اعم از آدم معمولی یا مسئول یک ارگان یا نهاد) تاب تحمل انتقاد را
نداشته باشد و توضیح خواستن بابت عملکردی که داشته را برنتابد
خود به خود (بخوانید به خاطر برخی س��فارش ها) ش��رایطی ایجاد
میش��ود که زمینه انتقاد کردن و طعنه زدن در جامعه کم ش��ود تا

محسنوزیری
از ترس کرونا به سینما نمیرو 
د

محس��ن وزیری ،تهیهکننده فیلمهای س��ینمایی «بادامهای تلخ»« ،شاخ ه
گلی ب��رای عروس» و «کالهی ب��رای باران» ،گفت :م��ردم همچنان از ابتال
ب��ه ویروس کرونا ترس دارند و من به ش��خصه هنوز جرأت س��ینما رفتن با
خانواده را ندارم و فکر میکنم در این ش��رایط نمیتوان انتظار داش��ت مردم
از فیلمهای سینمایی اکران شده به خوبی استقبال کنند .وزیری خاطرنشان
کرد :فیلمهای سینمایی که ساخته میشوند هزینه بسیار زیادی صرف آنها
میش��ود و در شرایط اقتصادی امروز کمتر کس��ی میتواند ریسک کند و با
وجود هزینههای س��نگینی که کرده فیلمش را اک��ران کند و احتمال باالی
شکست را به جان بخرد .هر فیلمی که در این شرایط اکران شود قطعاً سرمایه
صاحب اثر نابود میشود و نمیتوان به کمکهای دولت هم چندان دلخوش
ب��ود چرا که دولت تا حدی میتواند به فیلمها کمک کند و با این کمکها و
فروش اندکی که حاصل میش��ود نمیتوان به بازگش��ت سرمایه امیدوار بود.
تنها راه انتظار برای واکسیناسیون و پایان شیوع کرونا و آشتی دوباره مردم با
سینماست.او افزود :باال بردن قیمت بلیت در عدم استقبال مردم از فیلمهای
سینمایی تأثیرگذار بوده و به نظر من این اتفاق اص ً
ال به نفع فیلمها و سینماها
نبوده و دولت در این زمینه میتواند به سینما کمک کند و سوبسیدی در نظر
ت سینما کاهش پیدا کند و مردم بیشتر به سینما بروند.
بگیرد تا قیمت بلی 
به گزارش برنا ،تهیهکننده فیلم س��ینمایی «شاخه گلی برای عروس» درباره
ساخت فیلم در شرایط حاضر گفت :برای ساخت فیلم «جذاب لعنتی» که در
مرحله پیشتولید بودیم بسیار هزینه کردم و بعد با توجه به شرایطی که در
سینماها حاکم است تصمیم گرفتیم وارد مرحله تولید نشویم و صبر کردیم تا
وضعیت بهتر شود .متأسفانه همچنان نمیتوان با خیال راحت فیلم ساخت و
به اکران فکر کرد و تصمیم منطقی این است که فع ً
ال دست از تولید برداریم.

مجید موالیی و نیاز تلویزیون به تحول جدی

مجید موالیی ،تهیهکننده س��ینما و تلویزیون در خصوص لزوم ایجاد تحول
در س��اختار و رویکردهای رسانه ملی گفت :متأسفانه صدا و سیما دچار افول
شده و تنها راه نجاتش توجه به نیازهای روز جامعه و تغییر و تحوالت جدی
س��اختاری و محتوایی اس��ت .وی ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد :مدیران
س��ازمان صدا وس��یما بای��د بدانند اگر همچن��ان اصرار به ادام��ه روشهای
س��ابق داشته باشند و به صورت س��لیقهای در خصوص تولیدات رسانه ملی
تصمیمگیری کنند به زودی قافیه را خواهند باخت و باید در مواجهه با رقبای
شان اعالم تسلیم شدن کنند .تهیهکننده سریال تلویزیونی «بانوی عمارت»
افزود :ما باید بپذیریم که در حوزه تولیدات نمایشی شرایط مخاطب در کشور
ما خیلی تغییر کرده و رقبایی پا به میدان گذاش��تند که بودجه قابل قبول و
ش��رایط بهتری دارند .به گزارش ایس��کانیوز ،وی ادامه داد :تلویزیون نیاز به
تحول جدی دارد .دیگر سازوکار سابق و مسیری که پیش از این صدا و سیما
در آن پی��ش میرفت و حرکت میکرد قابل ادامه دادن و تکرار نیس��ت مگر
اینکه شرایط جدید را بپذیرد و تحول ایجاد کند.

فرهنگی
کسی نباشد که بگوید چرا عملکرد فالن مسئوالن اینگونه بوده است؟
و از آنجا که عموما کاریکاتوریستها با طرحهایی که میکشیدند و در
مجالت کاریکاتور منتشر میکردند ،این انتقادها را مطرح مینمودند،
با تعطیل ش��دن مجالت تخصصی کاریکاتور ،ش��رایط کار برایشان
محدودتر میش��د .تازه باز هم همهاش این نبود ،چند خط پیشتر از
واژه «تقریبا مدرن (با یک درجه تخفیف بخوانید مدرن)» اس��تفاده
کردیم و گفتیم که جامعه از دوران س��نتی به دوران جدیدی ورود
پیدا کرد ،وقتی چنین اتفاقی افتاد مجالت کاغذی و عمدتا رسانههای
مکتوب در خطر از بین رفتن قرار گرفتند ،هرچند که هنوز در قرن
بیس��ت و یکم روزنامهها دارند کار میکنند و منتش��ر میشوند ،اما
زنگ خطر تعطیلی ش��ان مدتهاس��ت که زده شده است ،حال شما
در نظر بگیرید که تکلیف مجالت تخصصی (مثال همین کاریکاتور)
چه خواهد شد؟ وقتی فضای مجازی که محصول ورود بشر به دوران
مدرنیته است در کسری از ثانیه همه چیز را برای بشر مهیا میکند
چرا باید برویم پول بدهی��م و مجله تخصصی کاریکاتوری بخریم و
آن را آرش��یو کنیم؟ تازه اگر تصمیم به انجام چنین کاری داش��ته
باشیم کو مجله اش؟ کو کاریکاتوریستش؟ کو کاریکاتور با کیفیت و
مفهومی اش؟ درباره سرنوشت هرکدام از اینها پیشتر توضیح دادیم
که چه بر سرشان آمد.
« -5بنکسی» .همین یک کلمه ،نظرتان دربارهاش چیست؟ به نظر
میرسد که خیلی هایتان میدانید منظورمان از «بنکسی» چیست؟
البت��ه بهتر اس��ت بگوییم خیلی هایتان میدانید ک��ه منظورمان از
«بنکسی» کیس��ت؟ او همان هنرمند مش��هوری است که همیشه
خودش را از نظرها پنهان کرده و فقط هنرش را به نمایش میگذارد،
هنری که به ش��دت انتقادی س��ت و به ش��دت ح��رف برای گفتن
دارد ،البته که او یک گرافیت کار اس��ت اما میتوان هنرش را نوعی
کاریکاتور و کارتون نیز تلقی کرد« .بنکسی» یک هنرمند جهانی ست
که در دنیای مدرن با خالقیتی که داشته ،راه بسیار شگفت انگیزی
را برای ارائه آثار هنریاش خلق کرده اس��ت .او نه با مجالت قدیمی
کاریکاتور کار دارد و نه با فضای مجازی و« ...بنکس��ی» هنرش را به
صورت خیابان��ی به مردم و صاحب منصبان ارائه میکند و آنها را با
چالشیترین پرسشها مواجه میکند ،محل چاپ آثار او شاید دیوار
خرابهای باش��د که هیچکس حتی یکبار هم ب��ه آن نگاه نکرده ،اما
وقتی او نقاش��یاش را روی آن میکشد ،تمام دوربینهای دنیا روی
آن دیوار زوم میشوند.
 -6به پایان این نوشتار رسیدیم ،آنچه در چهار بند ابتدای این متن
خواندید درباره زوال کارتونیس��م در سرزمین ما بود ،هنری که این
پتانسیل را دارد که مسئوالن و حتی مردم عادی را با چالش مواجه
کند و این س��وال را از آنها بپرس��د که چرا اینگونه عمل کردید؟ اما
به هر روی همانطور که بیان کردیم امروز هنر کاریکاتور که میتوان
بیان کرد خاس��تگاه اصلیاش در کشور ما رسانه بوده ،با مهجوریت
و مظلومیت مواجه ش��ده اس��ت ،هم در حوزه فعالی��ت هنرمندان
کارتونیس��ت و هم در حوزه زندگی ش��خصی ش��ان ،ام��ا دیدید و
خواندید که در بند پنج هم از یک اس��تثنا به نام «بنکس��ی» سخن
به میان آوردیم ،هنرمندی که ش��یوه خ��اص و منحصر به فردی را
برای ارائه هنر مفهومیاش انتخاب کرده ،ش��یوهای که بسیار جالب
اس��ت و مخاطبان جهانی برایش دس��ت و پا کرده است .در واقع ما
خواستیم با اشاره به ماجرای هنرنمایی جهانی این هنرمند سوئیسی
به کاریکاتوریستها و کارتونیس��تهای جوان و خالق سرزمینمان
بگویی��م که هنوز میتوان به ادامه حیات هنر «کاریکاتور و کارتون»
امیدوار بود ،فقط کافیست «بنکسی» وجودتان را از خواب بیدار کنید
و به راه خالقانهای که پیش رویتان میگذارد ،اعتماد کنید .االن وقت
اقدام و عمل است ،آستینها را باال بزنید و شروع کنید.

«قلط دیکطهای» آماده نمایش شد

آفتاب یزد :فیلم کوتاه «قلط دیکطهای» به نویسندگی و کارگردانی علیسام
صادقی با پرداختن به مسئله بحران روحی کودکان و نوجوانان به پایان رسید
و آماده حضور در جش��نوارههای داخلی و خارجی ش��د .علیس��ام صادقی با
اش��اره به تاثیر مخرب والدین در هویتس��ازی غلط فرزندان ،تاکید کرد«:به
خاطر فقر فرهنگی ،نه فقط در ایران ،که در غالب جوامع جهانی و همچنین
آم��وزش و تعلیم و تربیت نادرس��ت در خانه و جامعه ،م��ا کمتر از آگاهی و
دانش��ی برخورداریم که بتوانیم در آینده تاثیر مثبتی بر جامعه بگذاریم .من
در فیلم «قلط دیکطهای» به مس��ائل کودکان و تاثیر رفتارهای مس��تقیم و
غیرمستقیم والدین بر ش��کلگیری هویت آنها پرداختهام ».او با بیان اینکه
«ما فکر کردیم چه میشود اگر جز حرفزدن و ایراد گرفتن یا تکرار یکسری
اخب��ار منفی ،بتوانیم کاری برای کودکانی انج��ام بدهیم که آینده جامعه را
تش��کیل میدهند» ،افزود« :حدود ش��ش ماه تحقیق و پژوهشهایی درباره
مسائل روانی و روحی داشتیم و با پزشکان متعدد گفتوگو کردیم .در نهایت
متوجه ش��دیم روانشناسان معتقدند تیپ شخصیتی هر فرد و کالبد روحی
و روانیاش از زمان تولد تا س��ن ۱۳ـ ۱۴س��الگی شکل میگیرد و پس از آن
تقریباً فرد دیگر همان آموزهها را تکرار میکند ».کارگردان «قلط دیکطهای»
یادآور شد« :سعی داشتم فیلم را با تمرکز بر این موضوع و جلب توجه والدین
و آدمهایی بسازم که میخواهند بچهدار بشوند و از این طریق ،نوری هرچند
کوچک بر نقطههای تاریکی از روابط و رفتار والدین با فرزندان بتابانم تا شاید
جز غرزدن و تکرار اخبار کلیش��های ،بتوانیم اقدام موثری را صورت بدهیم».
در خالصهداستان این فیلم آمده :پسر دهسالهای به نام پارسا ،درگیر یکسری
اتفاق ساده و در عین حال پیچیده میشود؛ اتفاقاتی که برای کودکان این سن
و چه بسا خیلی از ما رقم میخورد و تاثیر بسزایی در آینده فرد دارد.

آغاز ضبط «پالک »۱۳

س��لیم ثنایی تهیهکننده «پالک  »۱۳درباره این سریال که کارگردانی آن را
آرش معیریان برعهده دارد ،گفت :به تازگی پیشتولید را به پایان رساندهایم
و وارد مرحله فیلمبرداری ش��دهایم .این سریال یک کمدی فاخر و یک طنز
خانوادگی است که در قالب مجموعهای سیت کام برای شبکه سه سیما آماده
میشود و قرار است تا ماه آینده تیزر سریال روی آنتن شبکه سه نمایش داده
ش��ود« .پالک  »۱۳یک قصه واحد دارد و در هر قس��مت اتفاقات مختلف و
ل هستند .این مجموعه
جالبی رخ میدهد که این اتفاقات نیز به یکدیگر متص 
تلویزیون��ی در یک عمارت در تهران فیلمبرداری را آغ��از کرده و درباره پنج
خانواده است که در این عمارت در کنار هم زندگی میکنند.

جایزه برای «جاده خاکی»

فیل��م «جاده خاکی» س��اخته پناه پناهی موفق به کس��ب جای��زه بهترین
فیلم از جش��نواره فیلم لندن شد .به گزارش ایس��نا ،اولین ساخته بلند پناه
پناهی در بخش اصلی جش��نواره لندن با فیلمهای س��ینماگران سرشناسی
از جمله «دس��ت خدا» س��اخته «پائولو س��ورنتینو»« ،نتیرام» از «جاستین
کرزل» ،انیمیش��ن «زیبا» اثر «مامورو هوسودا»« ،چیزهای حقیقی» ساخته
«هری ووتلیف»« ،حف��ره» از «میکل آنجلو فرامارتینو» و «غروب آفتاب» از
«میش��ل فرانکو» رقابت کرد .به گزارش ایس��نا ،شصت و پنجمین جشنواره
فیلم لندن  ۱۴تا  ۲۵مهر برگزار ش��د و «قهرمان» س��اخته اصغر فرهادی و
«دی��وار چه��ارم» از محبوبه کالس��ی نی��ز در این رویداد س��ینمایی حضور
داشتند.

مفقودی
پاسپورت ( گذرنامه) عراقی به نام امیر کرم علی فرزند کرم متولد 1977/08/27
کشور عراق استان خانقین – دیاله مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی
شناسنامهمالکیتتاکسیپژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۶رنگزردخورشیدی بهشمارهپالک
 ۶۸ایران  ۲۲۸ت  ۳۲به شماره موتور  12486109355وشماره شاسی 40429404
به نام محمد قلخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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بازیبیبرنده
زهره نبی زاده
کارشناس سینما

نزدیک به یک ماه از پخش س��ریال  ۹قسمتی
«ب��ازی ماه��ی مرک��ب (» )squied game
میگذرد بنا بر گزارش نتفلیکس س��رمایهگذار
و ناش��ر ای��ن محص��ول فرهنگ��ی ،بینندگان
این س��ریال ک��رهای از مرز ص��د و ده میلیون
نف��ر گذش��ته اس��ت« .ب��ازی ماه��ی مرکب»
ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی «هوانگ دنگ
هیوک» داس��تان افرادی است که از فرط فقر
و تنگدس��تی به بن بست رسیدهاند و با دعوت
عدهای ناش��ناس به یک مجموعه بازی شانسی
ش��ش گانه که اله��ام گرفته از ب��ازی کودکان
است ،وارد میشوند تا با برنده شدن در تمامی
مراح��ل آن صاحب جایزهای بزرگ ش��وند .در
ای��ن بازیه��ا در ه��ر مرحل��ه بازندهها حذف
میش��وند و در ازای حذف هر نف��ر ،مبلغی به
جایزه اضافه میشود ،بازی تا آنجا پیش میرود
که تنها یک نفر برنده اصلی داشته باشد۴۵۶ .
نف��ری که توس��ط گردانندگان ب��ازی انتخاب
ش��دهاند ب��دون هیچگونه ش��ناختی از بازی و
مراحل آن تنها به چشم یک بخت آزمایی ساده
و بدون هزینه به آن ن��گاه میکنند ،اما بعد از
اولین مرحله به نام «چراغ قرمز – چراغ سبز»،
تعداد زیادی از بازیگران بهای س��نگینی برای
باخت میدهند و طب��ق قوانین همین بازی با
خواس��ت اکثر بازماندگان ،بازی متوقف و همه
ب��ه زندگی جهنمی خود ب��از میگردند .بعد از
مدتی از زندگی در آن ش��رایط غیرقابل تحمل
بیش��تر آنها این بار برای گذراندن پنج مرحله
دیگر آگاهانه و داوطلبانه به بازی برمی گردند.
چنین به نظر میرس��د منظور آقای «هوانگ»
از س��اخت این سریال هش��داری به جامعه در
حال توس��عه کره جنوبی اس��ت؛ چ��ه آنکه در
کوتاه از هنر

«چیزی شبیه زندگی» میآید

علیرضا مهران بازیگر س��ریالهای «زیرهشت»،
«مدین��ه»« ،بچههای نس��بتا ب��د» و کارگردان
تئاتره��ای «مغ��ازه خودکش��ی»« ،نس��یان»،
«هامانکش��ان» و … به زودی در تجربه جدید
خود نمایش «نمایش چیزی ش��بیه زندگی» را
ب��رای صحنه نمایش آماده میکن��د .به گزارش
صب��ا ،ه��م اکنون فیل��م کوتاه «بچهخ��ور» که
پربازدیدترین فیلم کوتاه داستانی شبکه خانگی
به کارگردانی محمد کارت اس��ت ب��ا بازی این
هنرمند در پلتفرم آنالین فیلیمو در حال پخش
است.
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افقی

  - 1مج�ری برنامه همرفیق  -واقعیت
را از بین ب�ردن - 2به دنیا آمده  -برای
خارج شدن از مطلب قبل و وارد شدن
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است - 8پسوند کوبنده  -دولتشهری
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زمانمعین- 13لباسیسنگین-آیینه
تمامنمایوالدین-روشنایی-پرحرفی
 - 14تی�ر پیکان�دار  -رهگ�ذران  -از
اس�یدها مع�روف ب�ه جوه�ر مورچه
- 15خارجازمحوطه-پیروینسنجیده

عمودی

 - 1حس�اب  -یاق�وت  -مقاب�ل ف�راز
 - 2زدن  3گل در مس�ابقه  -جان�ور
کیسه دار درختی بومی استرالیا  -پیامبر
 - 3ضمی�ر غیر حضوری  -جس�تجوی
فرنگی  -دو س�االنه  - 4ف�رو بردن غذا
 بزرگ و س�رور  -چیرگی  -نیم صدایس�گ - 5آهنگر  -در آتش نمیس�وزد
 پایهها  - 6لقبی که هندیها به گاندیداده بودند  -نوبت به نوبت و پشت سر هم
بودن کاری – 7تصدیق آلمانی  -شناسه
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 - 11بلند مرتبه است ( خداوند )  -کمد -
مولف رابینسون کروزوئه - 12مرز  -اذیت
 رنگ  -تکرار حرف - 13س�نجیدن دوچیز  -سنگ سبز قیمتی – ضمیر جمع
 - 14دارای رفتار بسیار جدی  -مطرود -
گردآوری و مرتبسازی نوشتهها یا فیلم
 - 15کنایه از اروپا  -پایتخت کشورمان -
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کن��ار ثروتمند و مرفه ش��دن جامعه ش��کاف
طبقات��ی قاب��ل توج��های در ح��ال رخ دادن
اس��ت« .ب��ازی ماهی مرک��ب» پ��ا را یک پله
باالت��ر از «ان��گل  » parasiteفیل��م دیگ��ر
ک��رهای گذاش��ته و م��رگ و زندگ��ی فق��را و
درمان��دگان را اس��باب تفریح و ب��ازی اربابان
ث��روت و قدرت نش��ان میدهد و ش��اید بتوان
گفت س��ازندگان س��ریال پا را از این هم فراتر
گذاش��ته و با پوشاندن چهره س��رمایه گذاران
با صورتکهای جواهرنش��ان اش��رافی و حیوان
نم��ا و همچنی��ن انتخاب زبان انگلوساکس��ون
از طرف��ی نقش س��رمایه داران و ش��رکتهای
چن��د ملیتی را در این بازی گوش��زد میکنند
و از ط��رف دیگر پوش��اندن برگزارکنندگان با
نقابه��ا وعالمتهایی س��اده و زب��ان کرهای
نقش مجریان وطنی را در این بازی به نمایش
میگذارند.
ام��ا آنچه موج��ب اس��تقبال و توج��ه فراوان
مخاطبان ش��ده معانی ضمنی باال نیست؛ بلکه
اس��تفاده و کاربرد واقعیات ملموس جامعه در
س��اختار این مجموعه اس��ت و آن چیزی جز
زندگ��ی واقعی م��ردم ،گرفتاری ه��ا ،آرزوها،
رویاها و بازی هایش��ان نیست .بنابراین «بازی
ماهی مرکب» توانس��ته با به تصویر کش��یدن
این واقعی��ات دوباره آنها را ب��ه چرخه زندگی
دیگ��ر جوامع نی��ز بازگرداند .هر چ��ه از زمان
انتشار این سریال میگذرد اثرات اجتماعی آن
روشن و آشکارتر میش��ود ،چنانچه پیامدهای
اس��تفاده از خش��ونت بدون حد و مرز که برای
جذابیت بیش��تر در این س��ریال ب��کار گرفته
شده اس��ت ،ترس و وحش��ت جامعه شناسان
و والدی��ن ک��ودکان از تاثی��رات نامطلوب این
قبیل آثار بر فرزندانش��ان را بیشتر میکند .اگر
چه موفقیت این دس��ته از فیلمها و س��ریالها
میتوان��د به رونق این صنع��ت کمک نماید اما
تاثی��رات مخ��رب آن را نیز نمیت��وان نادیده
گرفت.
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«پنجگانکوتاه»در«هنروتجربه»

بسته «پنجگان کوتاه» از یکم آبان اکران خود را
در سینماهای «هنر و تجربه» آغاز میکند .این
بسته شامل  ۵فیلم کوتاه «داغی» به کارگردانی
فاطم��ه محمدی« ،ماهکان» س��اخته حس��ام
حس��ینی و عباس حس��ینزاده« ،ذبح» اثر آکو
زندکریمی و سامان حس��ینپور« ،سفیدپوش»
اثر رضا فهیمی و «ناطق» به کارگردانی مهرشاد
رنجبر اس��ت که پیش از این در فس��تیوالهای
متعددی حضور داشته و موفقیتهایی را کسب
کردهاند .به گزارش مه��ر« ،پنجگان» به معنای
برشی از موسیقی است که شامل پنج نغمه است.

